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ABSTRAK 

 

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

membawa perubahan besar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang lebih 

menjamin hak-hak Narapidana yang tertera pada Pasal 14 ayat 1 salah satunya 

adalah Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana, penelitian ini  memiliki  tujuan 

untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan, dan untuk 

mengetahui kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian Hak Cuti 

Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 

Tembilahan. 

 Masalah pokok dalam skripsi ini adalah pemenuhan hak-hak narapidana 

yaitu Cuti Menjelang Bebas yang sejatinya memiliki maksud dan tujuan yaitu 

agar nantinya para Narapidana dapat memperoleh kesempatan beradaptasi dan 

berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nanti 

mereka tidak tersisihkan dan tidak terkucilkan di masyarakat, namun dalam 

pelaksanaan pemberian hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan belum dilaksanakan dengan seharusnya 

menurut Peraturan Perundang-Undangan sehingga banyak narapidana yang telah 

bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat diterima kembali dilingkungan 

masyarakatnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu 

tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukakan 

penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu 

bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan, kemudian populasi dalam penelitian ini 

ialah seluruh pegawai dan narapidana, dengan sampel 1 orang Kepala, 1 orang 

Kepala Seksi, 1 orang Kasubsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 

Tembilahan, serta 5 orang Narapidana yang dijadikan sampel oleh penulis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Hak Cuti 

Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A 

Tembilahan belum terlaksana dengan sebagai mana mestinya, hal ini dibuktikan 

dengan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan 

sejak 2015 sampai dengan 2019 hanya ada satu orang yang mendapatkan cuti 

Menjelang Bebas. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemberian 

Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan yaitu 

Kurangnya informasi kepada narapidana mengenai syarat-syarat cuti menjelang 

bebas, Tidak ada penjamin dari pihak keluarga yang merupakan salah satu syarat 

untuk mendapakan cuti menjelang bebas, Keterlambatan pengumpulan berkas cuti 

menjelang bebas, Selama dalam masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan 

narapidana belum menunjukkan prilaku yang baik sehingga cuti menjelang bebas 

belum bisa diberikan dan, Proses yang memakan waktu yang sangat panjang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A .  Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki paham konstitusionalisme yaitu 

pembatasan kekuasaan. Berdasarkan ide Konstitusionalisme, semua pemegang 

kekuasaan harus dibatasi sehingga tidak ada satu lembaga pun memiliki 

kekuasaan tanpa batas.1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

konstitusionalisme diartikan sebagai suatu paham mengenai pembatasan 

kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.2 

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Artinya adalah Indonesia negara yang berdasarkan hukum 

(Rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machtsstaat).3Menurut 

Bothling, negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang 

kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.4 

Konsepsi negara hukum Pancasila menurut Tahir Azhary adalah sebagai 

berikut: 

1. Pancasila sebagai dasar Indeologi negara 

2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar 

3. Kekuasaan berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

                                                
 1 Elydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, (Yogyakarta: Total 

Media, 2010) Cet. Ke-1 h. 13 

 2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007 ) h. 152 Cet. Ke-4   

 3Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2009), Cet. Ke-3, h. 20 

 4 Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014) Cet. Ke-2 h. 27 
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4. Persamaan kedudukan dihadapan hukum 

5. Peradilan yang bebas dan mandiri.5 

Konsep dari unsur negara hukum tersebut, haruslah terlaksana karena 

konsekuensi dari negara hukum adalah terlindungnya hak individual yang menjadi 

fokus utama.  

Perlindungan terhadap hak setiap invidu haruslah terlaksana demi kepastian 

hukum dan keadilan. Setiap perbuatan yang melanggar hak setiap individu lainnya 

atau yang berdampak kepada perbuatan melanggar aturan negara haruslah 

bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana 

tersebut.  

Indonesia melakukan pemasyarakatan bagi pelaku pidana yang telah diputus 

bersalah oleh pengadilan. Hal ini dinyatakan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “ 

pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi perbuatan pidana tersebut sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat.6 

 Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

                                                
 5Ibid h.48 

 6 C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) 

Cet. Ke-1 h. 199 



3 

 

 

 

Indonesia.7 Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut 

dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana 

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih 

berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh 

hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan 

di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih 

dikenal dengan istilah sipir penjara.8 Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah  dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah.9 

 Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak 

asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi 

permasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. 

Pemerintah, untuk meyelesaikan masalah tersebut, melalui Kementrian Hukum 

dan HAM sudah melakukan tindakan sosial dengan menyediakan Lembaga 

Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hak mengandung arti bahwa 

segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak 

ia diciptakan.10 

                                                
 7 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

 8 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Sinar Grafika:  

Jakarta, 2012)  h. 32. 

 9 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

 10 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menentukan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan 

mengenai arah  dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Permasyarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Ketentuan di atas 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.11 Selain itu diharapkan juga dapat 

berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab.  

 Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan 

pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan yang 

berbunyi Narapidana berhak:  

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; 

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani; 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

                                                
 11 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi, (Marja: Bandung, 

2012) Cet. Ke-1  h. 15. 
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d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 

i. Mendapatkan masa pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 Salah satu hak yang penting untuk diberikan pada narapidana adalah hak 

cuti menjelang bebas yang diatur didalam Pasal 14 ayat 1 huruf l Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan, yang dimaksud dengan “cuti 

menjelang bebas” adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih 

dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik 

dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.12 

 Cuti Menjelang Bebas merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam  

sistem  permasyarakatan. Cuti Menjelang Bebas ini bertujuan mempermudah 

narapidana untuk beradaptasi kembali dilingkungan masyarakat. Hak narapidana 

telah sering dibicarakan namun penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya 

                                                
 12 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013) Cet. Ke-3 h. 112 
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penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Permasyarakatan Klas II A 

Tembilahan. 

 Namun dapat kita lihat di Lembaga Permasyarakatan Klas II A 

Tembilahan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana tidak 

dilaksanakan sehingga sebagian narapidana tidak dapat diterima dilingkungan 

masyarakat secara mutlak padahal maksud dari pemberian hak cuti menjelang 

bebas bagi narapidana adalah untuk memudahkan mereka beradaptasi 

dilingkungan asalnya. Setelah mencermati pemaparan diatas penulis mengambil 

hipotesa atau dugaan sementara bahwa pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang 

bebas bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II A Tembilahan belum 

dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas 

Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Permasyarakatan”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk melakukan pembahasan dalam penulisan ini, penulis membatasi 

masalah. Adapun pembahasan masalah hanya membahas terhadap pemberian hak 

cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Klas II A 

Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Permasyarakatan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi 

Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Permasyarakatan ? 

2. Apa kendala yang dihadapi lembaga permasyarakatan klas II A 

Tembilahan  dalam pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas 

Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Permasyarakatan. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga permasyarakatan klas 

II A Tembilahan  dalam pemberian hak cuti menjelang bebas bagi 

narapidana. 
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2. Manfaat Penulisan 

Berdasasrkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang 

akan diharapkan  secara teoritis dan praktis yaitu: 

a. Secara teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 

Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah 

Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian sejenis, pada masa yang akan datang. 

b.  Secara Praktis 

1) Untuk menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi  

perkembangan umum, ilmu hukum pada umumnya dan di bidang 

Hukum Tata Negara; 

2) Untuk menjadi informasi bagi masyarakat atas permasalahan hukum 

terhadap hak cuti menjelang bebas bagi narapidana.  

3) Untuk menjadi masukan terhadap lembaga negara atas permasalahan 

hukum, khususnya terhadap Lembaga Permasyarakatan.  
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E. Metode Penelitian. 

1 .  Jenis dan Sifat Penelitian. 

a. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana 

penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan obsevasi 

mencari data yang diperlukan.13 

b. Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian 

yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok 

permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik 

beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sitematis, dan 

akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/ peraturan yang 

dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh. 

2 .  Lokasi Penelitian. 

Penelitian dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Klas II A 

Tembilahan, yang terletak dijalan M. Yamin Tembilahan. Adapun alasan 

penulis melakukan penelitian pada Lembaga Permasyarakatan Klas II A 

Tembilahan ialah karena adanya masalah tentang Pelaksanaan Pemberian 

Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan 

Klas II A Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Permasyarakatan. 

3 .  Populasi dan Sampel. 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda , kejadian kasus-

                                                
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukumn  Normatif  Suatu  Tinjauan 

Singkat,( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14 
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kasus, waktu atau tempat dengansifat atau ciri yang sama.14 Sampel adalah 

sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang 

mempermudah penelitian ini. Metode sampel yang digunakan pada skripsi ini 

adalah purposive sampling 

 

Tabel I.  1  

Populasi dan Sampel 

 

No Nama Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 

Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A 

Tembilahan 

42 3 7 % 

2 

Narapidana Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A 

Tembilahan 

653 5 0.7 % 

Jumlah 695 8  

Sumber : Data dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan Tahun 2020 

4 .  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obsevasi, maupun 

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 

                                                
14 Bambang Sunggono,  Metodologi Penelitian  Hukum, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2003), Cet. ke-5, h. 121 
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peneliti.15 Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal 

dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data 

berupa wawancara berkaitan dengan hak cuti menjelang bebas bagi 

narapidana di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan, adapun 

yang penulis wawancarai diantaranya adalah, Kepala Lembaga 

Permasyarakatan Klas II A Tembilahan, Kepala Seksi Pembinaan 

Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan, dan beberapa 

Narapidana yang ada  di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan.     

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dai dokeumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungandengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangn.16 Adapun data 

sekunder dari penelitian kami ini yaitudiperoleh secara tidak langsung oleh 

penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, 

jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang  Lembaga Permasyarakatan. 

c. Data Tersier.  

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap data Primier dan maupun sekunder, misalnya, kamus Bahasa 

Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedie dan lain-

lain.17 

                                                
15 Zainudin  Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakata: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-6, h. 

175 
16 Ibid, h. 178 
17Soerjono Soekanto, loc.cit, h. 13 
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5 .  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: 

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana Lembaga 

Permasyarakatan Klas II A Tembilahan. 

b. Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika 

seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian 

kepada seseorang responden.18 

c. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan 

Lembaga Permasyarakatan, dan eksistensi payung hukum dalam hirierki 

peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. 

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada 

dalam masalah penelitian. 

6 .  Analisis Data. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis 

kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data 

memilah data, mengelolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data 

tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengupulan data 

tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.19 

                                                
18Amiruddin dan Zainal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,( Jakarta :PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 82 
19Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

Cet. ke-4, h. 77   
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F. Sistematika Penulisan. 

Sistematika penulisan skripsi ini ialah  : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Btasan Masalah, Rumusan   

Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Metode Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PNELITIAN 

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian yaitu Kabupaten Indragiri 

Hilir, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Sejarah 

Terbentuknya Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan, Visi 

dan Misi, Kewenanagan, Struktur Organisasi, Kepala, seksi-seksi, dan 

Subseksi dari Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan  

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang Pengertian Pelaksanaan, Tinjauan Umum 

Lembaga Negara, Pengertian Cuti, Cuti Menjelang Bebas, 

Narapidana, dan Tinjauan Umum Lembaga Permasyarakatan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian yang terdiri atas Bagaimana 

Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana 

Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan 

serta Apa kendala yang dihadapi lembaga permasyarakatan klas II A 
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Tembilahan  dalam pemberian hak cuti menjelang bebas bagi 

narapidana. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan  

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 

 Penjara (prison) yang akhirnya berubah menjadi Lembaga pemasyarakatan  

sebagai institusi koreksi dan rehabilitasi sosial memiliki sejarah yang sangat 

panjang. Hampir disetiap pembabakan sejarah peradaban kehidupan 

masyarakat, ditemukan institusi yang memberikan penghukuman dalam bentuk 

pembatasan kebebasan dan kemerdekaan individu yang melakukan 

pelanggaran. Pada bagian ini dijelaskan secara berturut-turut sejarah lembaga 

pemasyarakatan di Indonesia.20 

 Sejarah perkembangan kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan di 

Indonesia mempunyai beberapa periode yaitu:21 

a) Periode kerja paksa di Indonesia 

 Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk 

orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 

1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan 

hukum pidana bagi orang Eropa ( KUHP 1866 ) telah mengenal dan 

dipergunakan pencabutan kemerdekaan ( pidana penjara dan pidana 

kurungan ). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu 

dilakukan di dalam tembok ( tidak terlihat ) sedangkan bagi orang 

Indonesia terlihat oleh umum. 

                                                
 20 Sugeng Pujileksono. Sosiologi Penjara. (Malang: Intrans Publishing. 2017) h. 13  

 21 Ibid. h. 14-21 
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b) Periode penjara sentral wilayah 

 Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya 

Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918). Periode ini 

ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para 

terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana 

kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa 

dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak 

tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan 

di dalam lingkungan tempat asal terpidana. 

c) Periode Pemerintahn Hindia Belanda 

 Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya 

Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie ( KUHP 1918). Pada 

periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai 

kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan 

keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan 

menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan 

pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan 

Hijmans. 

 Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi 

tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, 

terpidana wanita dan pria. Pada periode ini belum dipergunakan istilah 

kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahanan yang dibedakan menjadi 3 

(tiga) macam yaitu:  



17 

 

 

 

1) Bui merupakan rumah tahanan dibawah pengawasan kota dan 

dibedakan bagi orang Belanda dan Pribumi. 

2) Kotting Kwartier, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang 

melanggar hukum. 

3) Tahanan wanita merupakan rumah tahanan bagi wanita yang 

melanggar hukum. 

d) Periode Pemerintahan Jepang 

 Pada periode ini menurut pasal 3 Undang-undang pemerintah bala 

tentara jepang no.1. Wet boek Van Strafrecht Voor Nederiandsch Indie 

tetap berlaku pada saat itu biasa disebut Too Indo Keiho jadi peraturan 

kepenjaraan pada pemerintahan Jepang mengikuti peraturan pemerintah 

Hindia Belanda. 

 Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus 

berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih 

merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan 

tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan 

Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. 

Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa 

Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran 

sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh 

berbeda dengan keadaan sebelumnya ( penjajahan Belanda ). 

e) Periode Pemerintahan Indonesia 

Pada periode ini dapat dibedakan menjadi 2 masa yaitu: 
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1) Masa tahun 1945 (sejak proklamasi kemerdekaan Rl) sampai dengan 

tahun 1964. Pada masa ini telah terdapat istilah kepenjaraan sebagai 

wadah bagi warga negara yang melanggar hukum, namun peraturan-

peraturannya masih memakai peninggalan periode Hindia Belanda 

yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. 

2) Masa tahun 1964 sampai dengan saat ini. Gagasan dari Dr, Sahardjo 

S.H. Menteri kehakiman 1964, yang terkenal dengan falsafah 

"Pengayoman" maka konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep 

pemasyarakatan. 

2. Sejarah Lembaga Pemasayrakatan Kelas II A Tembilahan  

 Lembaga Pemasyarakatan  Klas II A Tembilahan adalah unit pelaksana 

teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau, 

dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kebijakan teknis 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan. 

 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan atau sering di sebut 

Lapas Tembilahan terletak di jalan. Prof. Moh. Yamin, SH No. 03 Tembilahan, 

Lembaga Pemasyrakatan Tembilahan Kini dikepalai oleh  Bapak Agus 

Pritiatno sejak bulan September 2018, beliau juga pernah menjadi kepala lapas 

Bengkalis sebelum menjadi kepala lapas Tembilahan hingga saat ini, sebelum 

Bapak Agus Pritiatno menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
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Tembilahan yang menjadi Kepala Lapas adalah Bapak Tommy, SH, MH.22 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan dibangun pada tahun 1979 

diatas tanah dengan luas 22.500 M2 serta dengan luas bangunan 15.000 M2. 

Kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan berdasarkan 

ketentuan kapasitas hunian sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan HAM Riau No. W4.PK.01.01-69a tanggal 8 Maret 2010 adalah 

360 orang, sedangkan tingkat hunian yang terdata pada bulan Desember tahun 

2019 adalah 653 orang sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 293 

orang.23  

3. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan 

Tabel II. 1 

Narapidana Bedasarkan Golongan 

NO GOLONGAN 
DEWASA ANAK-ANAK 

JUMLAH 

PRIA WANITA PRIA WANITA 

1 B.I 593 6 4 - 603 

2 B.II a 26 - - - 26 

3 B.II b 1 - - - 1 

4 B.III 21 - - - 21 

5 Seumur Hidup 2 - - - 2 

JUMLAH 643 6 4 - 653 

Sumber: Data dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan Tahun 2020 

                                                
 22https://riau.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2834-kepala-lapas-

tembilahan-resmi-berganti diakses Pada 2 Desember 2019 Pukul 14:39 Wib. 

 23 Wawancara dengan Bapak Marjohan. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak 

Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan. Pada Tanggal 6 Januari 2020 Pukul 09:24 

Wib 

https://riau.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2834-kepala-lapas-tembilahan-resmi-berganti
https://riau.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2834-kepala-lapas-tembilahan-resmi-berganti
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II 

A Tembilahan di dominasi oleh narapidana golongan B. I dengan pidana satu 

tahun keatas yaitu 603 orang dan sisanya terbagi didalam golongan lain yaitu 

golongan B. II a 26 orang, B. II b 1 orang, B. III 21 orang, dan Seumur hidup 2 

orang, sehingga Lapas Tmbilahan saat ini terisi 653 Narapidana dan 

mengalami over kapasitas sebanyak 293 orang. 

4. Lambang Lembaga Pemasyarakatan 

                 

                  

“Griya Winaya Janma Miwarga Laksa Dharmesti” 

Rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada 

hukum dan berbuat baik 

Struktur dari lambang Lembaga Pemasyarakatan adalah: 

a. Lima buah garis melengkung yang berupa pelangi  

b. Tujuh belas bekas sinar matahari  

c. Bunga teratai berdaun bunga delapan  

d. Sembilan belas buah bunga kapas dan empat puluh lima butir padi  
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e. Pohon beringin pengayoman  

f. Pita dengan penulisan “PEMASYARAKATAN” 

Makna dari Lambang Lembaga Pemasyarakatan adalah: 

a. Lima buah garis melengkung yang melambangkan pancasila, yang 

menjadi palsafah Negara  

b. Tujuh belas bekas sinar matahari diartikan tanggal proklamasi 

kemerdekaan republik Indonesia  

c. Bunga teratai melambangkan kesucian, daun bunga delapan diartikan 

bulan Agustus sebagai bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia  

d. Sembilan belas buah bunga kapas dan empat puluh lima butir padi 

merupakan angka “SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH 

LIMA” (1945). Sebagai tahun proklamasi kemedekaan Republik 

Indonesia.  

e. Kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan atau 

sandang pangan yang berarti kemakmuran.  

f. Pohon beringin merupalan pengayoman, yang menjadi lambang 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang menjadi 

Departemen Hukum dan HAM.  

g. Pita melambangkan kesatuan dan persatuan bagi setiap pegawai 

pemasyarakatan yang bernaung dibawah sangsaka merah putih.  

h. Warna Hijau kuning melambangkan kepemimpinan yang berwibawa, 

disertai penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab. 
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5. Visi dan Misi 

a. Visi 

“Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan (Reintegrasi social) 

dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoaman kepada masyarakat dan 

individu”  

b. Misi 

1) Memberi layana prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan 

keluarga WBP 

2) Menciptakan kondisi LAPAS yang kondusif dan produktif 

3) Membangun WBP yang beriman dan bertaqwa 

4) Menciptakan LAPAS yang bebas Narkoba, HP dan BPU 

5) Menciptakan LAPAS yang bebas PUNGLI dan KKN. 

6. Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Berdasarkan 

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Lembaga Pemasyarakatan.24 

                                                
 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-

PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 
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Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Merupakan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 

mengkoordinir terselenggarannya program-program kegiatan Lapas. 

d. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub  Bagian  Tata  Usaha  mempunyai  tugas melakukan urusan tata usaha 

dan rumah tangga Lembaga pemasyarakatan. Untuk  menyelenggarakan  

tugas  tersebut , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu 

melakukan urusan kepegawaian dan keuangan, serta melakukan  urusan  

surat  menyurat, perlengkapan  dan rumah tangga.25 

                                                
 25 Ibid. Pasal 26-27 
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e. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik 

Seksi  Bimbingan  Narapidana/Anak  Didik mempunyai tugas memberikan 

bimbingan pemasyarakatan narapidana/ anak didik. Untuk  

menyelenggarakan  tugas  tersebut,  Seksi  Bimbingan  Narapidana/Anak  

Didik  mempunyai fungsi yaitu melakukan  registrasi  dan  membuat  

statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik, memberikan  

bimbingan  pemasyarakatan, mengurus kesehatan  dan  memberikan  

perawatan  bagi narapidana/anak didik.26 

f. Seksi Kegiatan Kerja 

Seksi  Kegiatan  Kerja  mempunyai  tugas  memberikan bimbingan  kerja,  

mempersiapkan  sarana  kerja  dan mengelola hasil kerja. Untuk 

menyelenggarakan  tugas  tersebut  pada, Seksi Kegiatan Kerja 

mempunyai fungsi yaitu memberikan  bimbingan  latihan  kerja  bagi 

narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja, mempersiapkan fasilitasi 

sarana kerja.27 

g. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib 

Seksi  Administrasi  Keamanan  dan  Tata  Tertib mempunyai  tugas  

mengatur  jadwal  tugas,  penggunaan perlengkapan  dan  pembagian  

tugas  pengamanan, menerima  laporan  harian  dan  berita  acara  dari  

satuan pengamanan  yang  bertugas  serta  menyusun  laporan berkala di 

bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk  menyelenggarakan  

tugas  tersebut Seksi  Administrasi  Keamanan  dan  Tata  Tertib 

                                                
 26 Ibid. Pasal 30-31 

 27 Ibid. Pasal 34-35 
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mempunyai fungsi yaitu mengatur  jadwal  tugas,  penggunaan  

perlengkapan  dan pembagian tugas pengamanan, menerima  laporan  

harian  dan  berita  acara  dari  satuan pengamanan  yang  bertugas  serta  

menyiapkan  laporan berkala  di  bidang  keamanan  dan  menegakkan  tata 

tertib.28 

h. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. 

Kesatuan  Pengamanan  LAPAS  mempunyai  tugas menjaga keamanan 

dan ketertiban LAPAS. Untuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut, 

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi yaitu melakukan  

penjagaan  dan  pengawasan  terhadap narapidana/anak didik, melakukan 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan  pengawalan  

penerimaan,  penempatan  dan pengeluaran narapidana/anak didik, 

melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelanggaran keamanan, membuat  

laporan  harian  dan  berita  acara  pelaksanaan pengamanan.29 

  Kesatuan  Pengamanan  LAPAS  dipimpin  oleh  seorang Kepala  

dan  membawahkan  Petugas  Pengamanan LAPAS. Kepala  Kesatuan  

Pengamanan  LAPAS  berada  dibawah dan  bertanggung  jawab  

langsunng  kepada  Kepala LAPAS.30 

 

 

 

 

                                                
 28 Ibid. Pasal 38-39 

 29 Ibid. Pasal 42-43 

 30 Ibid. Pasal 44 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Hak dan Hak Asasi Manusia 

1. Pengertin Hak dan Hak Asasi Manusia 

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai 

pedoman berprilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin 

adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak 

mempunyai unsurunsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup 

penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur 

tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak 

merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam 

penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan 

yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.31 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang 

benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu,  

kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat 

atau martabat. Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak 

adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan 

untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. 

Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat 

melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana 

keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat 

                                                
31 Abdul Rozak. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Tim 

ICC UIN Jakarta. 2003). h. 199 
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kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan 

terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.32 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

merumuskan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.33 Hak asasi 

Manusia (fundamental rights) artiya hak yang bersifat mendasar (grounded). 

HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak 

yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri 

kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memilki hak tersebut. 

Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksitensi kemanusiaan 

manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa 

mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. 

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari 

nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku 

manusia dalam hubungan sesama manusia. Inti paham hak asasi manusia, 

menurut Magnis Susesno terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau 

umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual 

tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya. 

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap 

                                                
32 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
33 Ibid. Pasal 1 Ayat (1) 
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melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari 

perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, 

agama dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep 

HAM. Dengan kata lain HAM merupakan puncak konsektualisasi pemikiran 

manusia tentang hakikat dirinya. Manusia adalah pengemban fitrah 

kemanusiaan yang bersifat universal.34 

Adapun mengenai hak dan kewajiban (rights-duty) Sudikno Merto 

Kesumo, mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh 

hukum selalu mempunyai dua segi yaitu satu pihak sebagai hak dan pihak 

lain adalah sebagai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau 

sebaliknya hal ini bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban 

walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga lahirlah hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban menurutnya adalah, bukanlah kumpulan 

peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak 

individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan 

kata lain Sudikno mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan 

perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.35 

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 

Doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal 

sebagai a moral, political, and legal frramework and as aguideline dalam 

membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan 

serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu dalam paham negara hukum, 

                                                
34 Satya Arinanto. Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya. (Jakarta: Rajawali Pers. 2009) h. 37 
35 Ibid. h. 39 
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jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada 

disetiap negara yang disebut yang dapat disebut rechtstaat. Bahkan, dalam 

perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan HAM itu juga harus 

dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis 

negara tersebut, dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam 

konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format 

kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan 

antar lembaga negara.36 

Diskusi internasional di PBB mengenai Hak Asasi Manusia telah 

menghasilkan beberapa piagam penting antara lain  Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (1948), dua perjanjian yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil 

dan Politik dan Kovenan Hak Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

(1966), dan berikutnya Deklarasi Wina (1993). Deklarasi Wina 

mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara barat dan non 

barat bahwa HAM memiliki sifat yang  

universal, sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, 

sesuai dengan keadaan khas suatu negara. Pada tahun 2002 kemajuan konsep 

HAM mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana 

Internasional atau ICC yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhdap 

kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.37 

                                                
36 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2015). Cet.ke-7, h. 343 
37 Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2017). Cet.ke-11. h. 211 
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Berdasarkan uraian tentang HAM yang telah tersebut diatas, dapat 

disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:  

a. Hak tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah 

bagian dari manusia secara otomatis. 

b. Hak asasi berlaku dan dimiliki untuk semua orang, tanpa memandang 

jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul 

sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama. 

c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun 

mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, 

orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat 

hukum yang tidak melindung atau melanggarnya. 

3. Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia 

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam 

hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan 

hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas 

suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional 

maupun hukum kebiasaan internasional. Kewajiban negara dalam 

memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, 

yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia 

modern setelah Perang Dunia Kedua.38 

                                                
38 Muhammad Jailani. Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan 

Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Jurnal Syiar Hukum FH 

UNISBA. Vol 12 No. 1. Maret 2011. h. 84 
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Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam 

Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang 

Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang–Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang–Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara 

tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: 

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 

undangundang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum 

internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik 

Indonesia”. 

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa 

pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa 

negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan 

hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi 

dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam 

kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh 
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negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang 

menyelewengkan kekuasaannya (abuse of power).39 

Dari pemaparan diatas bahwa jelas sudah bahwasanya negara brtanggung 

jawab untuk melindungi hak warga negaranya, sudah banyak kita lihat kinerja 

negara dalam perlindungan HAM di Indonesia diantaranya adalah dengan 

mndirikan Komnas HAM, membuat aturan-aturan yang bertujuan untuk 

melindungi hak warga negara, dan sama halnya dengan skripsi yang penulis 

bahas bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak narapidana dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana lebih terjamin.   

B. Tinjauan Umum Cuti Menjelang Bebas 

1. Pengertian Cuti dan Cuti Menjelang Bebas 

Cuti berasl dari bahasa Hindi “chutti” atau perlop (verlop) dalam bahasa 

Belanda yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena 

alasan tertentu, Cuti atau Leave (bahasa Inggris) adalah periode waktu ketika 

seseorang terbebas dari pekerjaan utamanya tetapi tidak kehilangan 

pekerjaannya tersebut yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang 

terkait.40 cuti juga dapat diartikan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam 

jangka waktu tertentu.41 

Cuti memiliki tiga arti. Cuti adalah sebuah homonim karena arti-artinya 

memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. 

                                                
39 Ibid. h. 86 

 40 https://id.wikipedia.org/wiki/Cuti Diakses Pada 25 Desember 2019 Pukul 18:50 Wib 

 41 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 8 

Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cuti
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Cuti memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga cuti dapat 

menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian 

dinamis lainnya. Arti kata cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa 

waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya yang dapat diartikan 

bahwasanya cuti adalah libur cuti juga berarti vakansi. Arti kata bercuti 

adalah pergi menghabiskan waktu cuti, jadi dapat disimpulkan bahwa cuti 

adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk 

beristirahat dan sebagainya.42 

cuti menjelang bebas  merupakan  cuti yang diberikan setelah Narapidana 

menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga)  dari masa pidananya dengan ketentuan 

harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya  sama dengan  besar  remisi 

terakhir  dan paling lama 6 (enam) bulan.43 Dalam proses pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan itu tidaklah instan dan harus melalui beberapa 

proses barulah Narapidana bisa mendapatkan atau memperoleh haknya yaitu 

cuti menjelang bebas. 

2. Proses Pemberian Cuti Menjelang Bebas 

  Tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 

terdiri dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap ahir. Dalam proses 

pemasyarakatan tahap pembinaan itu terdiri dari 4 Berikut penjabarannya: 

a. Tahap Pertama 

  Pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, 

penelitian dan pengenalan lingkungan, sejak diterima sampai sekurang-

                                                
 42 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi III 

 43 pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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kurangnya 1/3 dari masa pidananya. Pada masa ini dapat direncanakan 

dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat, terutama usaha-usaha 

pendidikan, berdasarkan hasil penelitian tentang sebab-sebab ia 

melakukan tindak pidana. Keterangan tersebut dapat diperoleh dari 

keluarga, atasan/majikan, teman ataupun petugas yang menangani 

perkaranya.44 

  Tahap ini merupakan tahap maximum security, karena pada tahap 

ini seorang narapidana masih dalam masa karantina dengan pengawasan 

ketat untuk beberapa hari, agar narapidana tersebut dapat beradaptasi 

dengan lingkungan Lapas yang tentunya sangat berbeda dengan 

lingkungan masyarakat diluar Lapas.45 

b. Tahap kedua  

  Tahap ini merupakan tahap medium security dimulai 1/3 sampai 

1/2 masa pidana. Program Pembinaan ini merupakan sebuah program 

lanjutan dari pembinaan kepribadian pada tahap awal. Ada berbagai 

macam kegiatan yang dilakuan disini yang termasuk dalam kategori 

pembinaan kemandirian. Program kegiatan kemandirian merupakan 

sebuah program yang memposisikan sesuai dengan bakat dan 

keterampilan yang mereka miliki. Petugas pemasyarakatan juga 

mengetahui latar belakang pekerjaan dari warga binaan yang  termuat di 

data warga binaan. Namun apabila warga binaan tidak mempunyai 

                                                
 44 Diyah Irawati. Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia 

Suatu arefleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana. (Jakarta. Uki 

Press. 2005) h. 102 

 45 Ibid. h. 102 
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pekerjaan, maka petugas pemasyarakatan akan menawari pekerjaan yang 

di programkan, namun program kemandirian yang dimiliki pun juga 

terbatas mengingat lahan yang terbatas dan fasilitas yang kurang 

mendukung.46 

c. Tahap ketiga 

 Pada tahap ini mulai dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang yang 

telah dijalani oleh warga binaan. Dalam tahap ini juga ada yang namanya 

asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan bagi warga binaan 

diluar  lembaga pemasyaraktan untuk bekerja pada pihak ke tiga. Namun, 

pada dasarnya pengusulan asimilasi ini sangatlah sulit untuk disetujui, 

menigngat apabila warga binaan belum siap untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat sehingga ditakutkan untuk mengulang tindak pidana lagi.47 

d. Tahap keempat  

  Tahap keempat ini akan mulai dijalankan stelah proses pembinaan 

yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sudah berjalan 2/3 dari 

masa pidana. Tahap ini juga disebut sebagai tahap intregasi yang dimulai 

sejak berakhirnya tahap lanjutan. Pada tahap ini, warga binaan 

pemasyarakatan diberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan 

pembebasan bersyarat. Dan harus menjalani sisa masa pidananya diluar 

Lembaga Pemasyarakatan.48 

  Untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, warga binaan pemasyaraktan 

haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-

                                                
 46 Ibid. h. 103 

 47 Ibid. h. 103 

 48 Ibid. h. 104 
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Undang dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Syarat tersebut dibagi menjadi dua yaitu: 

Pertama syarat Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana harus 

terpenuhi diantaranya:49 

a. Telah menjalani  masa pidana  paling sedikit 2/3 (dua per tiga), dengan 

ketentuan 2/3 (dua per tiga)  dari  masa pidananya  tersebut tidaklah 

kurang dari 9 (sembilan) bulan narapidana  dan  harus telah menjalani 

masa pidana lebih dari 9 bulan dari masa pidana.50 

b. Narapidana ketika menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan haruslah 

berkelakuan baik  dalam  masa pidana dan harus paling sedikit 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum  jatuh  tanggal 2/3 (dua per 

tiga) masa pidana.51 

c. Telah Mendapat Remisi dan lamanya jangka waktu Cuti Menjelang 

Bebas(CMB) sebesar Remisi terakhir, yaitu paling lama adalah 6  (enam) 

bulan.52 

  Setelah syarat diatas telah terpenuhi, barulah Cuti Menjelang Bebas ini 

dapat diajukan dengan syarat administratif. Syarat yang dibutuhkan dalam 

pengajuan cuti menjelang bebas diantaranya adalah sebagai berikut:53 

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan 

pengadilan 

                                                
 49 Pasal 102 Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 

 50 Ibid. Pasal 102 ayat 1 Huruf a 

 51 Ibid. Pasal 102 ayat 1 Huruf b 

 52 Ibid. Pasal 102 ayat 2 

 53 Ibid. Pasal 105 ayat 1 
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2. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak yang 

ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA 

3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas 

4. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian 

Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak yang 

bersangkutan; 

5. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA 

6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA 

7. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan 

perbuatan melanggar hukum; dan 

8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau 

Lembaga Sosial atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa 

atau nama lain yang menyatakan bahwa: 

1) Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak 

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 

2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau 

Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. 

  Selanjutnya adalah bagaimana tata cara pemberian cuti menjelang bebas 

bagi narapidana yang telah diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan HAM 

Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yaitu: 
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1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan 

diusulkan cuti menjelang bebas, pendataan yang dimaksud dilakukan 

terhadap syarat pemberian cuti menjelang bebas dan kelengkapan 

dokumen.54 

2. Setelah pendataan selesai, tim pengamat pemasyarakatan Lapas 

merekomendasikan usul pemberiaun cuti menjelang bebas bagi 

narapidana dan anak kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan.55 

3. Dalam hal kepala Lapas menyetujui usul pemberian cuti menjelang 

bebas, kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian cuti menjelang 

bebas kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah.56 

4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul 

pemberian cuti menjelang bebas, hasil verifikasi disampaikan oleh 

Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral.57 

5. Direktur Jendral melakukan verifikasi terhadap usul pemberian cuti 

menjelang bebas, apabila dalam verifikasi dibutuhkan perbaikan Direktur 

Jendral mengembalikan usul pemberian cuti menjelang bebas  kepada 

Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada 

Kantor Wilayah. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul, hasil 

perbaikan usul pemberian cuti menjelang bebas disampaikan lagi oleh 

                                                
 54 Ibid. Pasal 107 

 55 Ibid. Pasal 108 Ayat 1 

 56 Ibid. Pasal 108 Ayat 2 

 57 Ibid. Pasal 109 
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Kepala Lapas kepada Direktur Jendral untuk mendapatkan persetujuan 

dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.58 

6. Dalam hal Direktur Jendral menyetujui usulan pemberian cuti menjelang 

bebas, Direktur Jendral atas nama Mentri menetapkan keputusan 

pemberian cuti menejelang bebas, keputusan tersebut disampaikan 

kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan 

tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.59 

C. Tinjaun Umum Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari 

narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah 

melakukan suatu tindak pidana.60 sedangkan menurut kamus induk 

istilahilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau 

orang buian.61 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

  Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang 

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut 

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

                                                
 58 Ibid. Pasal 110 

 59 Ibid. Pasal 111   

 60https://kbbi.web.id. Narapidana Diakses pada 28 Desember 2019 Pukul 23:12 Wib 

 61Dahlan. M.Y. Al-Barry. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual. (Target Press. 

Surabaya. 2003). h. 53 
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Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau 

terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang 

menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. 

  Sedangkan menurut artikel yang dibuat oleh Hukum Online.Com 

menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan. Meskipun terpidana 

kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi 

dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu 

sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.62 

  Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang 

penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement 

(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 Nomor. 708 disebutkan bahwa orang 

terpenjara adalah: 

a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) 

atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam 

keadaan Gevangen atau tertangkap; 

b. Orang yang ditahan buat sementara; 

c. Orang di sel; 

                                                
 62 www.hukumonline.com diakses Pada 28 Desember 2019 Pukul 23:00 Wib 

http://www.hukumonline.com/
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d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang 

kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan 

sah. 

2. Kewajiban Narapidana 

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai 

kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum 

pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang 

Pemasyarakatan yakni:63 

a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani 

dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib. 

b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya. 

c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam 

dalam sehari. 

d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan. 

e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala 

perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap 

seluruh petugas. 

f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesame 

penghuni. 

                                                
 63 B Mardjono Reksodiputro. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang 

Lembaga Pemasyarakatan. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM 

RI. Jakarta 2009).  h. 90. 
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g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam 

penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah 

yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib. 

h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, 

pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara 

penghuni di dalam lapas. 

i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan 

seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan 

narapidana. 

j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas. 

3. Hak-Hak Narapidana 

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

seoorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, 

hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.64 

  Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap 

mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara 

dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules 

untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard 

minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang 

meliputi:65 

                                                
 64 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. https://kbbi.web.id. Diakses Pada 29 Desember 

2019 Pukul 00:18 Wib. 

 65 Panjaitan dan Simorangkir. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. 

(Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995). h. 74. 
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a. Buku register; 

b. Pemisahan kategori narapidana; 

c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 

d. Fasilitas sanitasi yang memadai; 

e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 

f. Pakaian dan tempat tidur yang layak; 

g. Makanan yang sehat; 

h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka; 

i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi; 

j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila 

dianggap indisipliner;  

k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan; 

l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 

m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; 

n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 

o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat 

mendidik; 

p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 

q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; 

r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga. 
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Hak narapidana di Indonesia juga telah dijelaskan dalam Peraturan 

perundang-undangan yaitu:66 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang; 

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 

lainnya; 

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

  Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, 

komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap 

pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim 

                                                
 66 Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
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Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam 

Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-

Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk 

melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem 

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana.67 

4. Larangan Bagi Narapidana 

  Dalam meaksanakan pemasyarakatan Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan tentu ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh 

narapidana, diantanya adalah:68 

a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain 

maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; 

b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 

c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 

d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas 

atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang; 

e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan 

tugas; 

f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 

berharga lainnya; 

                                                
 67http://erepo.unud.ac.id. Jurnal Erepo Unud. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. 

(Universitas Udayana. 2016).  h. 3. Diakses Pada 29 Desember 2019 Pukul 00:37. Wib. 

 68 Pasal 4 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara  



46 

 

 

 

g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 

narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang 

berbahaya; 

h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 

minuman yang mengandung alkohol; 

i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 

dan/atau alat elektronik lainnya; 

j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop 

atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan 

sejenisnya; 

k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 

l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 

m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan 

ledakan dan/atau kebakaran; 

n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 

terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau 

tamu/pengunjung; 

o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 

menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 

p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan 

Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis; 

q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas 

Pemasyarakatan; 
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r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 

keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, 

pengunjung, atau tamu; 

s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 

t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 

u. Menyebarkan ajaran sesat; dan 

v. Melakukanaktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan 

dan ketertiban Lapas atau Rutan. 

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 

  Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah 

sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah 

penjara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal 

perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi 

pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem 

pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik 

dan bartanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan 

yang melanggar hukum.69 

  Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

                                                
 69Rahmat Abdullah. Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No. 1. Januari-Maret 2015. h. 50 
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Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan 

dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kalapas.70  

  Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH., tentang hukum sebagai 

pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara 

pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan 

tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan 

Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan 

pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu 

pernyataan diatas sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara 

untuk membimbing dan membina.71  

  Dalam hal ini Howward Jones menerangkan, bahwa sejak jaman raja 

mesir pada tahun 2000 sebelum masehi dikenal pidana penjara dalam arti 

penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan 

untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari jaman Justianus abad ke- 5 

sebelum Masehi. Disekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam 

arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama 

Thriftless poor bertempat dibekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian 

setelah dikeluarkannya Act of 1630 dan Act of 170 dikenal institusi pidana penjara 

yang narapidananya dibina The House of Correction.72 

  Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu 

pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang 

                                                
 70 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PR.07.03 

Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 

 71Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. (Refika Aditama. 

Bandung. 2013). Cet. Ke-3 h. 98 

 72 Ibid. h. 87 
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dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga 

pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan 

tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan 

sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.73 

  Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan berdasrkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan 

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaandalam tata peradilan 

pidana.74 Konsepsi pemasyarakatan bukan semata merumuskan tujuan dari pidana 

penjar, malainkan suatu sistem pembinaan, metode dalam bidang “Treatment of 

offenders”. Soedjono menjelaskan sistem pemasyarakatan adalah proses 

pembinaan terpidana berdasarkan azas Pancasila dan memandang terpidana 

sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.75 

1. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

 Lembaga Pemasyarakatan Mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan 

narapidana dan anak didik.76 Untuk melaksanakan tugas, Lembaga 

pemasyarakatan mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:77 

a) Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik; 

b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil 

kerja; 

                                                
 73 P. A. F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. (Sinar Grafika. Jakarta. 2012). Cet. 

Ke-2 h. 69 

 74 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

 75 Arifin. Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. (SPS UPI. Bandung. 2006). h. 62 

 76 Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PR.07.03 

Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 

 77 Ibid. Pasal 3 
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c) Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik; 

d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga 

Pemasyarakatan; 

e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

2. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakan 

a. Klasifikasi Berdasarkan besar kecilnya Lembaga Pemasyarakatan 

1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I : Kapasitas minimum 500 orang 

2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A : Kapasitas antara 250-500 

orang 

3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B : Kapasitas maksimum 250 

orang 

b. Klasifikasi Berdasarkan Wilayah Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan 

1) Lembaga Pemasyarakatan Tingkat Provinsi, berlokasi didaerah 

ibukota provinsi dengan masa penahanan narapidana yang lebih dari 

satu tahun. 

2) Lembaga Pemasyarakatan Tingkat Kabupaten, berlokasi di ibukota 

Daerah Tingkat II dengan masa penahanan narapidana kurang atau 

sama dengan satu tahun.  

c. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Keamanan Lembaga Pemasyarakatan 

1) Lapas Super Maximum Security 

Lapas Super Maximum Security adalah Lapas yang menjalankan 

program pembinaan bagi narapidana tingkat resiko tinggi untuk 
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mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko.78 

Narapidana tingkat resiko tinggi yang dimaksud adalah terpidana 

yang dapat membahayakan keamanan Negara dan membahayakan 

keselamatan masyarakat.79 

2) Lapas Maximum Security 

Lapas Maximum Security adalah Lapas yang menjalankan program 

pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan 

prilaku narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap 

hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.80 Narapidan yang di 

tempatkan pada Lapas Maximum Security merupakan terpidana yang 

yang di tempatkan pada Lapas Maximum Security berdasarkan hasil 

litmas dan narapidana dari Lapas Super Maximum Security yang 

telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan 

tingkat resiko sesuai dengan hasil penilaian dan litmas yang di 

rekomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.81 

3) Lapas Medium Security 

Lapas Medium Security adalah Lapas yang menjalankan program 

pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan 

prilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata 

tertib serta meningkatkan kopetensi dan kemampuan diri 

                                                
 78 Pasal 9 Peratunan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan 

 79 Ibid. Pasal 10 

 80 Ibid. Pasal 13 

 81 Ibid. Pasal 14 
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narapidana.82 Narapidan yang ditempatkan pada Lapas ini adalah 

terpidana yang ditempatkan pada Lapas Medium Security 

berdasarkan hasil Litmas dan narapidana dari Lapas Maximum 

Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang 

sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta 

disiplin sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang 

direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.83  

 

4) Lapas Minimum Security 

Lapas Minimum Security adalah Lapas yang menjalankan program 

pembinaan narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan 

prilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana.84 

Narapidana yang ditempatkan pada Lapas ini merupakan narapidana 

yang berasal dari Lapas Medium Security yang telah menunjukkan 

perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan 

kemampuan diri sesuai dengan hasil penelitian dan Litmas yang 

direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.85 

d. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

1) Lemaga Pemasyarakatan khusus pria, menampung narapidana pria 

berusia lebih dari 21 tahun 

                                                
 82 Ibid. Pasal 17 

 83 Ibid. Pasal 18 

 84 Ibid. Pasal 21 

 85 Ibid. Pasal 22 
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2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda, menampung narapidana 

pria yang berusia antara 16-21 tahun 

3) Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, menampung narapidana 

anak-anak dibawah usia 16 tahun 

4) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai  

Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan dianggap belum berhasil, hal 

ini dapat dilihat dari Narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas 

yang jumlahnya sangat minim sekali, yang sudah dikalkulasikan hanya ada 

satu orang Narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dari tahun 

2015 hingga tahun 2019, yaitu pada tahun 2016. Sedang pada tahun lainnya 

tidak ada Narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, hal ini yang 

mengantarkan penulis berpendapat bahwasanya pelaksanaan pemberian hak 

Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan 

belum berhasil. 

2. Pelaksanaan pemberian hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan tentu memiliki kendala 

dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya belum berhasil, adapun 

kendala yang dihadapi adalah: Kurangnya informasi kepada Narapidana 

mengenai syarat-syarat Cuti Menjelang Bebas, Tidak ada penjamin dari pihak 

keluarga yang merupakan salah satu syarat untuk mendapakan Cuti 

Menjelang Bebas, Keterlambatan pengumpulan berkas Cuti Menjelang 
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Bebas, Selama dalam masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan 

Narapidana belum menunjukkan prilaku yang baik sehingga Cuti Menjelang 

Bebas belum bisa diberikan dan, Proses yang memakan waktu yang sangat 

panjang. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian hak cuti 

menjelang bebas bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 

Tembilahan dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis 

mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi sehingga bisa menjadi 

lebih baik kedepannya:. 

1. Untuk lebih menunjang pemenuhan hak-hak Narapidana terkhusus hak Cuti 

Menjelang Bebas perlu dilakukan sosialisasi kepada Narapidana mengenai 

hak-hak Narapidana dan juga dilakukannya keterbukaan informasi mengenai 

syarat-syarat untuk pemenuhan hak Narapidana, sehingga Narapidana tau 

mengenai hak-haknya dan tau cara mendapatkannya 

2. Dalam pelaksanaan pendataan dan Proses administrasi dapat dilakukan lebih 

cepat dari waktu yang telah ditetapkan sehinggan tidak ada lagi terjadinya 

keterlambatan dalam proses pendataan dan proses administrasi. 
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